
Referat
Amagerland Provsti – Møder

200205 PU-møde - d. 05-02-2020 kl. 16:00 til 19:00

Deltagere: Erik Søndergaard, Poul Bo Burkal Sørensen, Elise Elsebeth Andersen, Grete Modin Grundtvig,
Flemming Niemann Pedersen, Annelise Hofmann Mehlsen
Afbud: Helle Myhre, Lene Petersen

Mødet slut kl. 18.30. 

Mødepunkt Referat

1 - Supplerende punkter og godkendelse af
dagsorden

 

Dagsorden godkendt.
Nyt punkt 5: Ansøgning om merbevilling til
ansættelse af kirkemusiker/organist vikar Tårnby
kirke. 

2 - Revisors bemærkninger til kasseeftersyn 2019
menighedsrådene

Revisors særlige bemærkninger til
menighedsrådenes kasseeftersyn:
 
Skelgård -

1. Det har ikke været muligt af afstemme
kirkens konto 8117 2324458 i Nykredit
til ekstern revision. Et beløb på ca.
527.000 kr.

2. Under hensyn til kirkekassens størrelse
og forhold i øvrigt, er det kun muligt i
begrænset omgang at
tilrettelægge arbejdsdelinger og
gensidige kontroller for
forretningsgangene. Denne situation
kan
medføre, at der ikke er
kontrolfunktioner, der opdager såvel
tilsigtede som utilsigtede fejl. Vi skal i
denne sammenhæng specielt
fremhæve, at regnskabsføreren både
har adgang til at bogføre og til at
foretage betalinger i banken. Vi anser
dette forhold for en væsentlig svaghed
i den interne kontrol.
Det bedste middel til afhjælpning af
dette er opfølgende ledelsesmæssige
kontroller.

Skelgård
Ad pkt. 1: Årsudskrift og kontoudtog er forelagt
provstiudvalget. Dermed er der taget højde for
revisors bemærkning vedrørende kontoen.
Ad pkt. 2: Provstiudvalget anerkender ikke revisors
bemærkning vedrørende at det kun er muligt i
begrænset omfang at tilrettelægge arbejdsdelinger
og gensidige kontroller for forretningsgangene.
 
Dragør
Ad pkt. 1:   Provstiudvalget anerkender ikke revisors
bemærkning vedrørende at det kun er muligt i
begrænset omfang at tilrettelægge arbejdsdelinger
og gensidige kontroller for forretningsgangene.
Ad pkt. 2: Ingen bemærkninger
Ad pkt. 3: Bemærkningen er notorisk forkert.



 
Dragør -

1. Under hensyn til kirkekassens størrelse
og forhold i øvrigt, er det kun muligt i
begrænset omgang at
tilrettelægge arbejdsdelinger og
gensidige kontroller for
forretningsgangene. Denne situation
kan
medføre, at der ikke er
kontrolfunktioner, der opdager såvel
tilsigtede som utilsigtede fejl. Vi skal i
denne sammenhæng specielt
fremhæve, at regnskabsføreren både
har adgang til at bogføre og til at
foretage betalinger i banken. Vi anser
dette forhold for en væsentlig svaghed
i den interne kontrol.
Det bedste middel til afhjælpning af
dette er opfølgende ledelsesmæssige
kontroller.

2. Den seneste version af
regnskabsinstruks er ikke benyttet.

3. Seneste kvartalsrapport er ikke
godkendt rettidigt af menighedsrådet
senest 2 måneder efter kvartalets
afslutning.

 

Sager:
Kasseeftersyn - ALP - revisionsprotokollater - 2019
(2020 - 705)
Kasseeftersyn - ALP - revisionsprotokollater - 2019
(2020 - 705)
Kasseeftersyn - ALP - revisionsprotokollater - 2019
(2020 - 705)
Årsregnskaber - ALP - 2018 (2018 - 43093)

Bilag:
Tro og love erklæring løbende revision 2019,
Skelgårds sogn, Sv Dragør løbende revision, MR
referat 2019 10 22, 191206 Referat af PU-møde,
Årsoversigt Nykredit

3 - Ansøgning om beskæring af lindetræer på
Tårnby kirkegård

 

Sager:
Ansøgning - ALP - Tårnby kirkegård - beskæring af
lindetræer (2020 - 3632)

Flemming forlader lokalet.
Ikke bevilliget.
Flemming deltager igen. 



Bilag:
Tårnby den 28, Tilbud på beskæring af alle28012020

4 - Ansøgning 5% etablering af kontor
skoletjenesten i Skelgård

 

Sager:
Byggesag - ALP - ombygning - kirkekontor daglig
leder skoletjenesten - Skelgård (2020 - 3703)

Bilag:
Ansøgning 5% etablering af kontor skoletjenesten i
Skelgård

Der bevilliges et beløb på 64.125 kr. inkl. moms.

5 - Ansøgning om merbevilling til ansættelse af
kirkemusiker/organist vikar Tårnby kirke.

 

Sager:
Ansøgning - ALP - merbevilling - ansættelse
organistvikar - Tårnby (2020 - 4735)

Bilag:
Ansøgning til Amagerlandsprovsti, Amagerlands
provsti

Provstiudvalget ønsker en mere specificeret
behovsbeskrivelse.
 
Provsten efterspørger vikarforbrug i sognene i
provstiet. 

6 - Menighedsrådsvalg 2020

 

Sager:
Menighedsrådsvalg - ALP - 2020 (2020 - 2578)
Menighedsrådsvalg - ALP - 2020 (2020 - 2578)

Bilag:
Brev fra kirkeminister til alle menighedsråd vedr.
frister ifbm. menighedsrådsvalget 2020, Link til
valgvejledning på DAP

Laver fælles annoncering i lokalaviserne for hele
provstiet.
 
Provstiet opdaterer og udvider årshjulet for valget og
er i dialog med sognene om at være opmærksom på
de datoer hvor der skal foretages aktive handlinger.
  

7 - Opfølgning på fællesmødet mellem Stiftsrådet
og provstiudvalgene den 14. januar

 

Provstiudvalget inviterer Annette B. Molin  til et
møde med menighedsrådene i Amagerland provsti
til at fortælle om Børnenes Katedral.
 
Der nedsættes et udvalg af folk der har forstand på
området til Energi- og klimapolitik i Københavns Stift.



8 - GIAS Vejledning om brugsret til gravsteder og
skabeloner til afgørelser

 

Sager:
GIAS - ALP - 2020 - diverse (2020 - 3656)

Bilag:
Vejledning om brugsret til gravsteder og skabeloner
til afgørelser

Bliver taget op på næste ERFA-møde for
kirkegårdslederne. 

9 - Statsforlig vedr. betalt spisepause ikke gældende
for Folkekirken

 

Sager:
Forlig og aftaler - ALP - betalt spisepause folkekirken
(2020 - 3659)

Bilag:
Statsforliget vedr. betalt spisepause er ikke
gældende for Folkekirken.docx

Orienteret.

10 - Værnspræsteordningen

 

Provsterne orienteret om ordningen. 

11 - Kgl. Bygningsinspektør og byggesager

Status på:
- Graverboligen St. Magleby
- Varmeanlæg Skelgårdskirken 

Sager:
Byggesager - ALP - 2020 - kongelig bygningsinspektør
(2020 - 3671)

Bilag:
Ingen kongelig bygningsinspektør jan-apr 2020

Orienteret.

12 - Status mageskifte Tårnby

 

Orienteret.

13 - Status på samarbejde om den obligatoriske Orienteret.



efteruddannelse på arbejdsmiljøområdet

 

14 - Meddelelser fra Stiftsrådet

 

Intet under dette punkt. 

15 - Meddelelser

- Regnskaber 2018 og budgetter 2020 klarmeldt
- ERFA-møde med kirkegårdsledere
- Personer
 
 

Budgetter 2020 og årsregnskaber 2018 er
offentliggjort for alle sogne. Budget 2020 for
provstiudvalget er offentliggjort.
 
Ny præst udnævnt til Tårnby.

16 - Eventuelt

 

Kastrup menighedsråd foreslår at konfirmationstøj
kan afleveres efter konfirmation til uddeling/lån til
konfirmander det følgende år. En frivillig har givet
tilsagn om at ville ordne tøjet. 
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Erik Søndergaard (Amagerland
Provstiudvalg)

Poul Bo Burkal Sørensen (Amagerland
Provsti)

Elise Elsebeth Andersen Grete Modin Grundtvig (Amagerland
Provstiudvalg)

Flemming Niemann Pedersen
(Amagerland Provstiudvalg)

Annelise Hofmann Mehlsen (Amagerland
Provstiudvalg)
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